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Noticiario
Luís Oliveira 2º no Africa Eco Race
Manuel Marinheiro
Presidente da FMP

Editorial
No final do ano, como habitualmente, a
Federação de Motociclismo de Portugal
levou a efeito a Assembleia Geral onde
foram apresentados e aprovados o
Plano de Atividades e o Orçamento para
2018, sendo ainda a altura para fazer um
balanço da temporada que se encerrou.
Neste particular, 2017 foi um ano com
um saldo muito positivo em diversas
áreas, como damos conta mais à
frente nesta edição, o que nos dá mais
força para continuar e a certeza de
que estamos no caminho certo. Com
mais provas, mais participantes (para
encontramos um ano com mais licenças
emitidas, teremos de recuar mais de
década e meia) e a manutenção de um
orçamento equilibrado, sem excessos
mas permitindo um crescimento
sustentado nas diversas áreas de ação
da FMP, reafirmamos o nosso rumo
para 2018.
Mas o começo do novo ano,
infelizmente, não foi o melhor para as
cores nacionais, e, numa altura em que,
tradicionalmente, passamos boa parte
do tempo a seguir o progresso dos
pilotos nacionais no Dakar, tivemos um
balde de água fria mesmo antes de a
prova começar.
Com Hélder Rodrigues fora da lista de
inscritos devido à intervenção cirúrgica
que sofreu, Paulo Gonçalves e Mário
Patrão forçados a não alinharem
à última hora, restavam Joaquim
Rodrigues e a Fausto Mota nas duas
rodas. Mas o azar que se abateu sobre
a representação lusa não parou e Quim
Rodrigues abandonou por queda logo
na tirada inaugural. Aproveito aqui para
deixar os votos de rápidas e completas
recuperações a todos os nossos pilotos
lesionados quer nas motos quer nos
SSV, Pedro Velosa, navegador de Pedro
Mello Breyner, e André Vilas Boas,
navegado por Rúben Faria, também
eles a não escaparem à série negra dos
pilotos nacionais.
Restou Fausto Mota que, numa das
edições da prova mais dura de que há
memória, conseguiu chegar ao final no
43º posto, terminando o seu terceiro
Dakar. Parabéns Fausto!
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Arrancou o Nacional
de Enduro / CFL

Em janeiro, Vila Nova de Santo André acolheu a primeira
ronda do Campeonato Nacional de Enduro / CFL 2018,
com Luís Correia a vencer na Elite.
Coube ao Enduro as honras de abrir mais uma
temporada desportiva, com o Campeonato Nacional
de Enduro – CFL 2018 a arrancar em Vila Nova de
Santo André, no litoral alentejano, que recebeu pela
primeira vez um evento desta competição.
Para acolher a caravana de pilotos - com cerca de
150 participantes - a organização desenhou um
percurso com aproximadamente meia centena de
quilómetros, integrando especiais maioritariamente
em piso de areia e que se mostraram, não apenas
seletivas, mas também muito espetaculares, para
gáudio do muito o público que acompanhou o
evento numa localidade com forte tradição de
motociclismo - com destaque para as corridas de
Velocidade que durante anos escreveram nas ruas da
vila junto ao Atlântico algumas das suas páginas.
Com onze especiais em agenda foi Luís Correia
(Yamaha) - Campeão Nacional em 2016 e presente
na prova de forma a preparar a sua temporada de
motocross - que atacou desde a primeira especial a
primeira posição e não mais largou a liderança até
ao final. O piloto da Moçarria venceu em nove das
onze especiais e, no final do dia, bateu o igualmente
regressado Luís Oliveira (Yamaha) por pouco mais de
um minuto, com Oliveira a ser o único capaz de bater
Correia por duas vezes ao longo da jornada.

Mais animação houve na luta pelo degrau mais
baixo do pódio, ocupado pelo Campeão de 2017,
Diogo Ventura, até à segunda passagem pela Enduro
Test, quando João Vivas assumiu o degrau mais
baixo do pódio que soube manter até ao fecho da
prova, terminando com menos de dois segundos
de vantagem face a Ventura. Gonçalo Reis iniciou
a prova na 4ª posição mas desceu ao 5º posto na
primeira passagem pela ET e aí se manteve até ao
final numa jornada onde estreou nova moto. Luís
Correia foi também o vencedor na classe Enduro
2, com Diogo Vieira a ser o melhor na Enduro 1, ele
que foi o 6º da Elite, classe maior do enduro onde
estiveram 12 pilotos.
Entre os pilotos da Open a 1ª posição foi para
Sebastian Buhler; Rodrigo Belchior venceu na Verdes
1 e Youth Cup, João Moura na Verdes 2 e Diogo
Lopes na Verdes 3. Primeira posição nas Senhoras
para Joana Gonçalves - de regresso à competição,
agora no Enduro - e 1º posto para João Nobre nos
Veteranos. Na Enduro Cup foi João Saraiva quem
subiu ao degrau mais alto do pódio, o mesmo
acontecendo com Pedro Sarreira na Super Veteranos
e Miguel Antunes nas Vintage.
A próxima prova do campeonato irá levar a caravana
até à Vila de Góis, a 25 de fevereiro.
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Na primeira competição africana de Rally Raids que realizou, a 10ª edição do Africa
Eco Race, Luís Oliveira alcançou um excelente 2º posto, sendo acompanhado ao pódio,
no 3º lugar, por outro português, Rui Oliveira, um resultado de conjunto histórico para
Portugal, numa prova ganha pelo italiano Paolo Ceci.
Saindo do sul de França para rumar a Dakar, seguindo o percurso tradicional do
antigo (e verdadeiro, dizem alguns...) Paris-Dakar, cruzando Marrocos, Mauritânia e
Senegal até às margens do Lago Rosa, Luís Oliveira deu mostras, para além da sua
rapidez e grande dotes técnicos que são sobejamente conhecidos, de uma boa
estratégia e dotes de navegação insuspeitos para alguém com tão pouca experiência
neste particular, revelando um enorme potencial para este tipo de provas – no qual, já
havia revelado, pretende apostar para a sua carreira.
Para além dos dois portugueses que formavam a equipa CRN e tão boa conta
deram de si, esteve presente ainda outro piloto nacional, o veterano João Rolo,
que ficou de fora da classificação por excesso de penalização mas continuou a
rolar, acompanhando a prova até Dakar, cumprindo assim, também ele, o sonho de
chegar às margens do Lago Rosa.
No final dos mais de 6500 km de prova, apenas 19 pilotos chegaram ao final
entre as motos. Luís Oliveira terminou a 1h26m30s de Paolo Ceci, com o bónus
de ter ganho três das dez especiais pelo caminho, com Rui Oliveira a acabar a
6h43m27s do vencedor.

Dakar 2018: Fausto Mota “sobrevive”
Naquele que foi classificado
pela generalidade de piloto e
imprensa como o mais duro
“Dakar” desde que a prova se
realiza na América do Sul, apenas
um piloto português este à
chegada, Fausto Mota (Yamaha)
– embora correndo com licença
desportiva espanhol, pois vive
e trabalha naquele país -, que
terminou o seu terceiro Dakar
na 43ª posição, a 13h42m17s do
vencedor, o austríaco Matthias
Walkner, que deu à KTM a sua 17ª
vitória consecutiva na prova.
Depois de, no ano passado,
terem estado um recorde de 11
pilotos portugueses nas motos,
desta feita apenas quatro estavam
inscritos, mas desde cedo a sorte
foi madrasta para o reduzido
contingente luso. Paulo Gonçalves
não chegou sequer a alinhar,
lesionado alguns dias antes,
tal como Mário Patrão, que foi
operado de urgência em vésperas
de arrancar para o Peru. Sobrava

ainda Joaquim Rodrigues, mas o
piloto de Barcelos, que tão boa
conta deu de si na sua estreia
em 2017, abandonou logo na
etapa inaugural devido a uma
violenta queda. Ficou assim Fausto
Mota como único representante
nacional, cumprindo o seu
objetivo de chegar ao final
numa prova que requereu um
esforço épico por parte dos
“sobreviventes”.
A Honda teve no 2º lugar de
Kevin Benavides um prémio de
consolação, com outra KTM, a do
vencedor de há dois anos, Toby
Price, no 3º posto.

Motos de Competição
em Esposende
Com o rio Cávado a espreitar a segunda edição do
Salão de Motos de Competição, a cidade de Esposende
acolheu no final de janeiro as motos e pilotos que vencem
e alcançam títulos nas mais diversas disciplinas do
motociclismo de competição em Portugal.
Com organização, mais uma vez, a cargo do esposendense
Alexandre Laranjeira, piloto com diversos títulos nacionais
e vitórias em algumas das mais importantes provas
internacionais, foram muitos os pilotos que aceitaram o
convite do promotor e mentor do certame, para um fim de
semana onde a resposta do público foi quente tal como a
temperatura que se fez sentir.
A paixão pelas corridas de motos e os seus protagonistas
levou alguns milhares de motociclistas ao Largo dos
Bombeiros, onde estava instalada a exposição, podendo
não apenas ver as motos mas, igualmente, conviver de
perto com pilotos como Ivo Lopes ou Tiago Magalhães,
sem esquecer Miguel Oliveira, aquele que mais longe tem
levado Portugal nas pistas do Campeonato do Mundo de
Velocidade.
Paralelamente, também Humberto Ribeiro e Cajó
brilharam com as suas manobras de freestyle, eles que
são referência mundial numa especialidade onde Ribeiro
já conseguiu mesmo o título mundial. Ao lado dos nomes
mais cotados do motociclismo luso não faltaram os mais
jovens, que trouxeram também eles as suas motos para o
evento, desde Tomás Alonso - que vai competir no próximo
mundial Supersport 300 - a Francisco “Kiko” Maria entre
outros que competem também em provas fora da fronteira
portuguesa.
Um fim de semana em grande para as gentes do
motociclismo de competição, que marcaram encontro para
2020, quando o Salão de Motos de Competição regressar à
cidade banhada pelo Cávado
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Assembleia Geral

Texto e fotos: F.M.P.

NA TEMPORADA DE 2017 FORAM REALIZADOS,
sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal,
nove Campeonatos Nacionais (Enduro, Super Enduro,
Motocross, Supercross, Supermoto, Trial, Todo Terreno,
Velocidade e Clássicas), bem como diversos Campeonatos
Regionais de Motocross, no Continente, Madeira e Açores,
e, ainda, no Todo-o-Terreno, o Troféu de Navegação e o
Troféu de Resistência.
Registámos a realização de provas extra-campeonato
e troféus em quase todas as disciplinas, o que demonstra
a vitalidade e o interesse pela realização de competições
por parte dos clubes.
Em termos globais foram organizadas 143 provas de
motociclismo no Continente e nas Regiões Autónomas,
o que, face a 2017, representa um aumento de 23 provas.
Igualmente, em termos internacionais realizámos 10
provas, mais duas do que na temporada anterior.
As Seleções Nacionais de Enduro, Trial, Motocross e
Supermoto participaram nas respetivas competições por
Nações, destacando-se a estreia de uma Seleção Feminina
de Enduro nos I.S.D.E., que conquistou para Portugal o
Troféu Watling.
No Mototurismo foram realizadas 32 concentrações e
o Troféu de Moto Ralis, com sete jornadas, e, ainda o Dia
Nacional do Motociclista, o Portugal de Lés-a-Lés - que
ligou Vila Pouca de Aguiar a Faro, com pernoitas no Fundão
e em Elvas, e teve um recorde de 1800 participantes em
1650 motos -, bem como o 3º Portugal de Lés-a-Lés Off
Road que manteve o interesse de participantes num
evento desafiante e de sucesso.
Quanto ao número de pilotos, de oficiais e fiscais de
prova, que é medido pelo número de licenças desportivas
emitidas, verificou-se, em relação aos números de 2016, um
aumento de 265 licenças, passando-se de 1114 para 1379
licenças - mais 185 pilotos e mais 80 oficiais e fiscais de prova
um registo apenas superado na época de 2000, quando
o número de licenças desportivas emitidas foi de 1428.
No que respeita ao plano de atividades e projetos
da Federação de Motociclismo de Portugal para 2018,
procura-se consolidar a retoma da prática do motociclismo
desportivo e de lazer que tem vindo a verificar -se nestes
últimos anos. Com este enquadramento, a proposta de
orçamento para 2018 visa estimular a atividade motociclística, continuando o esforço de contenção de custos
na área de funcionamento e mantendo um orçamento
equilibrado que permita o crescimento sustentado do
motociclismo.
No que respeita a provas de âmbito Mundial, registamos a continuação do Mundial de Motocross em Águeda,
do Mundial de Superbike no Autódromo Internacional

do Algarve, do Mundial de Enduro em Castelo Branco e
do Mundial de Velocidade Moto3 Júnior no Circuito do
Estoril. Relevamos o regresso ao nosso País do Mundial
de Trial, agora à cidade de Gouveia. Quanto a provas
europeias continuaremos a ter o Campeonato da Europa
de Velocidade Moto2 no Circuito do Estoril e o Europeu
de Motocross 65 e 85 cc em Fernão Joanes.
A nível nacional continuaremos a focar-nos no nosso
“core business” que é a realização dos Campeonatos
Nacionais das várias disciplinas e o alargar do leque dos
troféus nacionais e regionais, em particular nas Regiões
Autónomas.
No Mototurismo, apresentamos novamente um longo
calendário de Concentrações e de Moto-Ralis Turísticos, a
20ª edição do Portugal de Lés-a-Lés - que se irá disputar
entre o Algarve e o Minho - e a 4ª edição do Portugal de
Lés-a-Lés Off Road, que voltará a ligar Portugal de Norte
para Sul. O 22º Dia Nacional do Motociclista terá lugar em
Penafiel, juntando numa cerimónia ímpar do motociclismo
mundial todos aqueles que gostam de andar de moto.
No que diz respeito à Mobilidade continuaremos a
acompanhar a produção legislativa, nacional ou internacional, sobre qualquer questão relacionada com o motociclismo e seremos interventivos sempre que necessário.
No que concerne às Motos Clássicas propomos criar
uma Comissão que seja transversal a todas as disciplinas
desportivas, por forma a fomentar e incentivar a competição destas motos em todas elas e que inclua também
a vertente de lazer.
Os regulamentos e a estrutura base da generalidade
das disciplinas não sofreu alterações de monta, sendo
a novidade mais significativa a estreia do Campeonato
Nacional de Rally Raid – de que damos conta detalhadamente nesta edição -, que não é mais do que a subida ao
estatuto de Campeonato do anterior Troféu Nacional de
Navegação, promovido pela R3 / Roadbook Rally Raid em
parceria com a F.M.P., com as adaptações necessárias à
sua nova condição.
Referência ainda para o Supermoto que, após duas
temporadas em que se utilizou um formato com duas
zonas - Norte e Sul - e uma fase final em que se apurava
o Campeão Nacional, irá regressar-se ao formato convencional de campeonato, com seis provas em agenda.
Nota também para a Velocidade, cujo Campeonato
Nacional manterá o mesmo formato visto em 2017, mas
com a introdução da classe Supersport 300, categoria
que se estreou a nível internacional na época passada,
integrada no programa do Mundial de Superbike, sendo
as novas regras desta classe do CNV decalcadas do regulamento F.I.M. para a categoria.

NOVO ANO,
NOVAS METAS

Reunida na sua sede em Assembleia Geral, a Federação de Motociclismo de Portugal
levou à aprovação, em dezembro passado, o seu orçamento e plano de atividades
para 2018, aproveitando ainda para fazer um balanço da época finda.
4 MOTO
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CALENDÁRIO NACIONAL 2018
Provas Internacionais em Portugal

24/25 de março
14/15 de abril
5/6 de maio		
26/27 de maio
23/24 de junho
15/16 de setembro

FIM CEV Repsol (Estoril)
Mundial de Motocross (Águeda)
Mundial de Enduro (Castelo Branco)
Europeu de MX 65/85 cc (Fernão Joanes)
Mundial de Trial (Gouveia)
Mundial de Superbike (Portimão)

Campeonato Nacional de Enduro
28 de janeiro		
Vila Nova de Santo André
25 de fevereiro
Góis
24/25 de março
Régua (*)
22 de abril		 Lousã
19/20 de maio
Valpaços (*)
17 de junho
Souselas (*)
15 de julho		
Águeda (*)
(*) a confirmar
Nota - Campeonato com sete provas, incluindo duas jornadas de dois dias.
Contam as oito melhores pontuações em nove dias pontuáveis

CONCENTRAÇÕES

Campeonato Nacional de Super Enduro
21 de julho		
4 de agosto
25 de agosto
29 de setembro

Castanheira de Pêra
Fafe
Mação
Vila Boa de Quires

Campeonato Nacional de Motocross
4 de março		 Alqueidão
18 de março		
Freixo de Espada à Cinta
1 de abril		
Casais de São Quintino
8 de abril		
Marinha das Ondas
29 de abril		 Granho
20 de maio		
Moçarria (*)
27 de maio		
Fernão Joanes
11 de junho		
Vieira do Minho
17 de junho		
Carrazeda de Ansiães
(*) a confirmar
Final do MX das Regiões a 21 de outubro em Alqueidão

Campeonato Nacional de Supercross
21 de julho		
4 de agosto		
11 de agosto		
18 de agosto		

Paço dos Negros
Poutena
Fafe
Lustosa/Lousada

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
16/17 de março
7/8 de abril		
28/29 de abril		
25/27 de maio
7/8 de setembro
5/6 de outubro
26/28 de outubro

Pinhal
Algarve
Ferraria
Reguengos
Idanha-a-Nova
Góis
Portalegre

Campeonato Nacional de Rally Raid
3/4 de março		
6 MOTO

Vila Nova de Santo André

9/10 de junho
Fafe
7/8 de julho		 Mação
3/4 de novembro Marco de Canaveses
1/2 de dezembro Leiria
Nota – anterior Troféu de Navegação. Estreia como Campeonato Nacional

Campeonato Nacional de Velocidade
7/8 de abril		
3 Horas do Estoril - Resistência (extra-campeonato)
28/29 de abril		
Estoril I (*)
30-6/1 de julho
Estoril II
21/22 de julho
Portimão I
22/23 de setembro Estoril III
17/18 de novembro Portimão II
Nota - Campeonato com seis provas, com rondas duplas para um total de oito
pontuações. Local e data de uma das provas ainda por anunciar

Mototurismo
Eventos especiais F.M.P.
8 de abril		
Dia Nacional do Motociclista - Penafiel
30-5/2 de junho
20º Portugal de Lés-a-Lés
26/29 de setembro 4º Portugal de Lés-a-Lés Off Road

5/7 de maio
11/13 de maio		
25/27 de maio		
1/3 de junho		
1/3 de junho		
8/10 de junho
15/17 de junho		
29-6/1 de julho		
29-6/1 de julho		
29-6/1 de julho		
6/8 de julho		
13/15 de julho
19/22 de julho		
27/29 de julho
27/29 de julho		
3/5 de agosto
10/12 de agosto
16/19 de agosto
17/19 de agosto
24/26 de agosto
31-8/2 de setembro
7/9 de setembro
14/16 de setembro
14/16 de setembro
14/16 de setembro
9/11 de novembro

Moto Clube Montijo
Moto Galos Barcelos
Moto Clube Prado
Moto Clube Foz do Lima
Moto Convívio Olhão
Moto Clube Alfena
Moto Clube Braga
Moto Clube Os Tesos do Ribatejo
Moto Clube Mirandela
Moto Clube Barreiro
Moto Clube Serra de Gerês
Grupo Motard Lobo & Companhia
Moto Clube de Faro
Clube Motard Chaves
Moto Clube Radical de Ponte de Sôr
Moto Clube Baionense
Moto Cruzeiro Bragança
Góis Moto Clube
Grupo Motard Vilar de Mouros
Clube Automóvel de Lamego
Grupo Motard Vidigueira
Moto Clube Mafra
Moto Clube Seixal
Grupo Motard Novo Milénio
Moto Clube Os Fenómenos Entroncamento
Moto Clube Vale do Sousa

Troféu de Moto-Ralis Turísticos
28/29 de abril		
12/13 de maio
23/24 de junho
23/24 de setembro
6/7 de outubro
4/5 de novembro

Moto Clube do Porto
Moto Clube Motards do Ocidente
Góis Moto Clube
Moto Galos Barcelos
Moto Clube Albufeira
Moto Clube Conquistadores Guimarães

Por divulgar brevemente: calendário do C.N. Trial e do C.N. Supermoto –
bem como dos troféus de Iniciação de Velocidade (Oliveira Cup e Troféu
2020), dependentes do agendamento do C.N. Supermoto
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CALENDÁRIO INTERNACIONAL 2018
Campeonato do Mundo de Velocidade

16/18 de março
6/8 de abril		
20/22 de abril
4/6 de maio		
18/20 de maio
1/3 de junho		
15/17 de junho
29-6/1 de julho
13/15 de julho
3/5 de agosto		
10/12 de agosto
24/26 de agosto
7/9 de setembro
21/23 de setembro
5/7 de outubro
19/21 de outubro
26/28 de outubro
2/4 de novembro
16/18 de novembro

G.P do Qatar
G.P. da Argentina
G.P. das Américas
G.P. de Espanha
G.P. de França
G.P. de Itália
G.P. da Catalunha
G.P. da Holanda
G.P. da Alemanha
G.P. da República Checa
G.P. da Áustria
G.P. da Grã-Bretanha
G.P. de São Marino
G.P. de Aragón
G.P. da Tailândia
G.P. do Japão
G.P. da Austrália
G.P. da Malásia
G.P. Comunid. Valenciana

Losail
Termas de Rio Hondo
C.O.T.A., Austin
Jerez
Le Mans
Mugello
Barcelona, Montmeló
Assen
Sachsenring
Brno
Red Bull Ring, Spielberg
Silverstone
Misano
MotorLand Aragón
Chang
Motegi
Phillip Island
Sepang
Valência

Campeonato do Mundo de Superbike

23/25 de fevereiro Austrália
23/25 de março
Tailândia
13/15 de abril
Espanha
20/22 de abril
Holanda
11/13 de maio		
Itália
25/27 de maio
Inglaterra
8/10 de junho
República Checa
22/24 de junho
Estados Unidos
6/8 de julho		
Itália
14/16 de setembro Portugal
28/30 de setembro França
12/14 de outubro
Argentina
25/27 de outubro
Qatar
(*) Sujeito a homologação

Phillip Island
Chang
Motorland Aragón
Assen
Imola
Donington
Brno
Laguna Seca
Misano
Portimão
Magny-Cours
El Villicum (*)
Losail

Campeonato do Mundo de Resistência

16/17 de setembro
21/22 de abril
12 de maio		
9 de junho		
29 de julho		
(*) já realizada em 2017

França
França
Eslováquia
Alemanha
Japão

Bol d'Or - Paul Ricard (*)
24 Horas de Le Mans
8 Horas de Slovakiaring
8 Horas de Oschersleben
8 Horas de Suzuka

15/16 de setembro
29/30 de setembro
7 de outubro		

Holanda
Assen
Itália
Imola
Motocross das Nações – Red Bud (E.U.A.)

Campeonato do Mundo de Enduro

17/18 de março
27/29 de abril
4/6 de maio		
1/3 de junho		
30 de junho		
31-8/2 de setembro
22/23 de setembro
12/14 de outubro
12/17 de novembro

Finlândia
Helsínquia
Espanha
Santiago de Compostela
Portugal
Castelo Branco
Estónia
Tallinn
Itália
Arco di Trento
Itália
Edolo
Grã-Bretanha
Hawkstone Park
Alemanha
Woltersdorf
I.S.D.E. - Viña del Mar (Chile)

Campeonato do Mundo de Super Enduro

9 de dezembro
6 de janeiro		
17 de fevereiro
3 de março		
31 de março		
(*) já realizada em 2017

Polónia
Alemanha
Espanha
Espanha
Suécia

Cracóvia (*)
Riesa
Málaga
Bilbau
Lidköping

Campeonato do Mundo de Trial

19/20 de maio		
2/3 de junho		
16/17 de junho
23/24 de junho
14/15 de julho
21/22 de julho		
1/2 de setembro
15/16 de setembro
22/23 de setembro

Espanha
Camprodon
Japão
Motegi
Andorra
Sant Julia de Loria
Portugal
Gouveia
França
Auron
Bélgica
Comblain au Pont
Grã-Bretanha
Silsden
Itália
Arco di Trento
Trial das Nações – Sokolov (Rep. Checa)

Campeonato do Mundo de Ralis TT

24/29 de março
17/22 de abril		
29-7/5 de agosto
11/19 de agosto
25/31 de agosto
3/9 de outubro

E.A.U.
Qatar
Peru
Chile
Argentina
Marrocos

Abu Dhabi Desert Challenge
Qatar Cross-Country Rally
Inka Desert Challenge
Atacama Rally
Desafio Ruta 40
Rali de Marrocos

Campeonato do Mundo de Motocross

3/4 de março		
17/18 de março
24/25 de março
7/8 de abril		
14/15 de abril
30-4/1 de maio
12/13 de maio
19/20 de maio		
2/3 de junho		
9/10 de junho		
16/17 de junho
30-6/1 de julho
7/8 de julho		
21/22 de julho
4/5 de agosto		
11/12 de agosto
18/19 de agosto
1/2 de setembro
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Argentina
Holanda
Espanha
Itália
Portugal
Rússia
Letónia
Alemanha
Grã-Bretanha
França
Itália
Indonésia
Indonésia
República Checa
Bélgica
Suécia
Suíça
Turquia

Neuquen
Valkenswaard
Red Sand
Pietramurata
Águeda
Orlyonok
Kegums
Teutschenthal
Matterley Basin
St. Jean d'Angely
Ottobiano
Pangkale Pinang
Semarang
Loket
Lommel
Uddevalla
Frauenfeld
Afyon
P

O

R

T

U

G

A

L

9

Nacional de Rally Raid

Texto: Luís Lourenço / R3 Fotos: Ricardo Andrés / Xplora.pt

Todos os grandes pilotos nacionais de Rally Raid têm passado pelas provas do R3 - Troféu de
Navegação, servindo também de escola para quem dá os primeiros passos na navegação

UM PASSO EM FRENTE!

Aquele que era o Troféu Nacional de Navegação dá lugar ao Campeonato
Nacional de Rally Raid, com objetivos mais ambiciosos para o futuro.
A FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE
PORTUGAL, em conjunto com moto clubes seus
filiados e o R3 - Roadbook Rally Raid, contando
com o apoio de entidades promotoras, propõe-se
realizar o primeiro Campeonato Nacional de Rally
Raid (CNRR) em 2018, dando seguimento aos dois
Troféus de Navegação que se realizaram em 2016
e 2017 com assinalável êxito junto da comunidade
do todo-o-terreno nacional e, até, internacional. O
CNRR é um projecto ambicioso, alicerçado desde
2013 na experiência e solidez da iniciativa R3 Roadbook Rally Raid, que tem organizado desde
2016 provas com a chancela da FMP. No conjunto de
raides e competições realizadas nestes cinco anos
foram propostas 14 provas e todas elas se realizaram
com sucesso apreciável e opiniões muito positivas
por parte de pilotos profissionais e amadores.
Portugal tem dois Campeões do Mundo (Hélder
Rodrigues em 2011 e Paulo Gonçalves em 2013)
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na disciplina de Rallly Raid, para a qual não existia
um Campeonato Nacional. É precisamente essa
importante lacuna que a FMP pretende colmatar
com o CNRR. Mas, para lá do êxito passado, o futuro
é extremamente risonho. Portugal tem manifestamente o melhor Campeonato de Todo-o-Terreno
da Europa (o CNTT) tanto nas motos como nos
SSV (buggys). Muitos dos pilotos em destaque são
jovens e todos eles ou participam já nas provas de
Navegação, ou manifestam interesse em abraçar
esta disciplina. E muitos já têm igualmente (ou
planeiam ter) projetos internacionais.
As provas do Troféu já movimentam acima de
80 participantes, número que se prevê suba significativamente com o ‘upgrade’ para Campeonato
Nacional, sendo que os SSV estão a ter um enorme
crescimento e espera-se uma adesão significativa
ao CNRR. Saliente-se ainda o dinamismo que as
provas de navegação trazem a zonas mais isoladas

e menos desenvolvidas do nosso País, dinamizando
a economia local, sendo um fator importante e
muito acarinhado por populações e autoridades
locais. A prova efetuada em Mação logo a seguir
aos violentos fogos deste ano foi um bom exemplo
dessa mais-valia.
Em termos operacionais, as provas do CNRR vão
seguir o processo consolidado nas anteriores provas
do R3 / Troféu de Navegação, melhorando alguns
pormenores desportivos para as exigências de um
Campeonato Nacional, mas aproveitando a inovação
técnica de forma a manter estas provas com custos
controlados.A plataforma tecnológica atingiu um
ponto de maturidade que nos permite utilizá-la no
CNRR com um grau de confiança muito elevado.
E, sendo assim, as cronometragens e o controlo
de trânsito pelas autoridades terão custos muito
menores a provas equivalentes que utilizam os métodos tradicionais, como por exemplo o atual CNTT.

O CNRR vai utilizar a mesma plataforma tecnológica testada no Troféu de Navegação, que
permite ter um seguimento constante e preciso
dos concorrentes, exclusivamente por GPS, sem
ter de colocar aparelhagens no terreno, facilitando
os controlos de velocidade, obrigatoriedade de
paragem nos stops, e permitindo ter um número
de troços cronometrados ilimitado. O facto de
podermos ter cronometragens apenas nas zonas
seguras do percurso, aumenta em muito os níveis
de segurança e reduz as necessidades de cortes
de estrada.
Em termos de organização desportiva, as entidades envolvidas são a Federação de Motociclismo
de Portugal, o projeto R3 - Roadbook Rally Raid.
As provas do CNRR terão sempre de ter um clube
federado como Organizador, ou um clube que, não
sendo federado queira passar a sê-lo. Em qualquer
dos casos com capacidade organizativa na área dos

desportos motorizados. Existem dias categorias
com metodologias de análise de desempenho e
classificações distintas: Competição e Promoção
- percurso terá subsetores seletivos cronometrados, com penalizações por excessos de velocidade
e troços não efetuados. Na categoria Promoção
não se poderão inscrever pilotos com resultados
desportivos relevantes em provas motociclísticas de
todo-o-terreno; existirá ainda a categoria Hobby - não
cronometrado. Penalizações por desvios ao percurso,
troços não efetuados e excessos de velocidade.
Nas motos teremos a classe Maxi (motociclos
sem alterações na estrutura de origem e com peso a
seco superior a 175 kg) e a classe Moto (motociclos
que não se enquadram na classe TT Maxi). Existirá
ainda uma classe para Quads e outra para SSV. Em
cada classe definem-se subclasses de Senhoras e
Veteranos (45 anos ou mais à data da prova). Haverá
lugar a uma pontuação por categoria Competição

e Promoção, e por cada classe, Motos, Maxitrails,
Quads e SSV, e dentro de cada classe as subclasses
de Senhoras e Veteranos. Serão atribuídos títulos
de Campeão Nacional de Rally-Raid aos vencedores da categoria Competição nas classes em que
tenham pontuado pelo menos cinco participantes.
Na categoria Promoção serão atribuídos Troféus em
cada classe e subclasse, bem como nas subclasses
da Competição, desde que tenham um mínimo de
três concorrentes classificados. A categoria Hobby
pontua em iguais moldes para um Challenge sem
atributo de Campeonato ou Troféu.
O campeonato contará com cinco rondas, a
disputar entre março e dezembro (consultar calendário nesta edição), existindo ainda conversações
para uma parceria com a organização do Panafrica
Rally, em Marrocos, para ser integrada com etapa
do CNRR, sendo que, caso se venha a concretizar
em 2018, será como jornada extra-campeonato.
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Regionais de Motocross

Texto: Comissão de MX F.M.P.

2017: O ANO DA CONFIRMAÇÃO
Os diversos Campeonatos Regionais e Troféus de Motocross mostraram uma enorme vitalidade em
2017, com um aumento de provas e também de atletas. O nível qualitativo das provas aumentou,
traduzindo-se numa melhoria assinalável em termos organizativos para todos os intervenientes.
O ANO QUE TERMINOU FOI UM DOS MAIS
INTENSOS NA HISTÓRIA DA F.M.P. em termos
de números de provas organizadas sob a égide
desta federação. Foram cerca de 130 eventos que
fizeram parte da atividade desportiva de 2017,
sendo que quase metade destas provas foram
eventos de motocross.
Para além dos Campeonatos Nacionais de
Motocross e Supercross, com um total de 13 provas,
as provas de Campeonato Regional e demais Troféus
somaram um total de 43 eventos repartidos por diversos pontos do País e também das Regiões Autónomas.
Em termos de Campeonatos Regionais no continente, a divisão norte/sul foi repartida entre o
Campeonato Regional Penta Control que, em 2017,
organizou seis etapas com a inclusão de quatro
classes: Promoção, Elite, Infantis A e B. Na promoção
Max Ferraz provou o seu domínio vencendo quinze
mangas numa demonstração de superioridade para
com os seus adversários. Na classe Elite o cenário foi
quase idêntico, com João Barros a mostrar-se imbatível vencendo a totalidade das mangas, sempre
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com distância assinalável para os seus adversários.
O campeonato Penta Control foi também um dos
parceiros na F.M.P. na organização de diversas
provas de Campeonato Nacional (Infantis A e B
e também Iniciados) e, como tal, aproveitou para
organizar o seu próprio Campeonato de Infantis
A e B. Nos A foi Duarte Filipe que dominou de
forma esclarecedora, enquanto que nos B o despique intenso pela supremacia envolveu Sandro
Lobo e Martim Espinho, com este último a levar a
melhor no final, tendo os dois pilotos terminado
esta competição separados por apenas 2 pontos.
No Centro e Sul do País, o Campeonato
Regional MX Ribatejo voltou a mostrar um forte
dinamismo, com a organização de sete etapas, todas
elas com um programa de corridas completo, com
todas as classes desde a iniciação até às MX1 e MX2.
Nas 50 clássicas Luís Guerra foi o dominador
absoluto com a sua bem preparada Aprilia 50. Nas
85 cc, mesmo sem participar na derradeira etapa
devido a lesão, Fábio Costa venceu sem grande

oposição. Uma das grandes novidades da época 2017
foi a inclusão da Classe de Senhoras no MX Ribatejo,
tendo sido Ana Santos a senhora mais consistente
ao longo do ano, embora Ana Alves e Bruna Antunes
tenham ganho mangas - mas não participaram na
totalidade das provas do Campeonato. Nas classes
de iniciação Duarte Filipe foi o ganhador nos Infantis
A, enquanto que, nos B, Sandro Lobo esteve mais
consistente apesar da réplica de Martim Espinho.
Nas classes superiores, em MX2 David Silva foi uma
surpresa em 2017, apesar de ter sentido a pressão de
Marco Silva no início e na ponta final do Campeonato.
Em MX1 e Elite Ricardo Aires teve uma época muito
forte, só tendo vacilado numa única ocasião na
Póvoa de São Miguel, de resto venceu a totalidade
das mangas, treze no total. Outra das novidades foi
a inclusão de uma classe MX2 Juniores em 250 cc
e 125 2T, ganhas por Marco Silva e Eduardo Santos,
respetivamente.
Nos Campeonatos das Regiões Autónomas, os
Açores cimentaram a fórmula dos Campeonatos de
Ilha com uma prova final que definiu o vencedor

Max Ferraz (300) dominou a promoção no Penta Control tal como João Barros (89) na Elite. Ricardo Aires
(917) é o Campeão Regional no MX Ribatejo classe MX1. Nos Açores, Abel Carreiro (917) venceu a classe
de MX2, Henrique Benevides (225) a Elite e Fernando Cabido (999) os Infantis B
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No MX Ribatejo Eduardo Santos (141) venceu na classe 125 2T Juniores, enquanto que, nas 50 cc
Clássicas, Luís Guerra esteve imperial. David Silva (249) foi a surpresa do ano na Classe de MX2 enquanto
que Ana Santos (46) foi a mais consistente na Classe Feminina.

Na Madeira Dércio
Gouveia (1) tem sido
o mais forte na Classe
de MX1 ao longo dos
anos e em 2018 irá estar
presente no Nacional
de MX.
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do Regional 2017. Os Açores organizaram 9 provas
de motocross de Campeonato de ilha em 2017 (São
Miguel: 3; Faial: 3; Ilha Terceira: 3). Na finalíssima foi
Henrique Benevides que se mostrou o mais forte em
MX Elite e MX1, enquanto que, em MX2, Abel Carreiro
confirmou o seu estatuto de delfim no ano que passou.
Na Madeira tivemos igualmente um ano intenso,
com a organização de cinco provas de Motocross,
sendo que Dércio Gouveia mostrou-se, uma vez mais,
como o dominador de sempre em MX1. Nas MX2
Pedro Silva aproveitou a ausência de João Ponte
em algumas das etapas para se sagrar Campeão de
2017 nesta classe. Nos iniciados, Paulo Gama e Carlos
Gouveia envolveram-se numa interessante disputa,
com repartição de vitórias entre os dois mas com o
título a sorrir a este último.

